
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим је ове године радио у саставу: 

 

• Весна Рудић, педагог 

• Драгана Николић, психолог 

• Равијојла Шарчевић, наст. географије и координатор и одељенски старешина 8/3 

• Јелена Видић, одељењски старешина 8/1 

• Илија Спасојевић, одељењски старешина 8/2 

• Иван Михаиловић, представник локалне заједнице 

• Раде Танасијевић, представник родитеља 

• Тијана Јевтић 8/3 , представник ученика 

 

У школској 2020/21. години Тим је реализовао следеће активности: 

 

• Одржано је пет редовних састанка Тима. 

• Израда Годишњег ивештаја Стручног тима за ПО за школску 2020/21. годину. 

• Израда Годишњег плана рада Стручног тима за ПО за школску 2021/22. годину. 

• Реализација по две радионице са темом професионалне оријентације у сваком 

одељењу осмог разреда (,, Ја у својим и туђим очима'' 1. и 2. део), у обе групе (А и 

Б). 

• Образовање вршњачког тима за ПО. 

• Информисање ученика и родитеља преко Гугл учионица ЧОС-а и Професионалне 

оријентације, Фејсбук профила школе и Инстаграм група сва три одељења осмог 

разреда, као и преко огласне табле у холу школе. 

• Организација онлајн презентације средњих школа (27.05.2021) . 

• Обављено је редовно анкетирање и тестирање ученика осмог разреда о њиховим 

професионалним интересовањима (психолог) 

• Индивидуално професионално саветовање ученика (психолог) 

• Пружање подршке ученици која прати наставу по ИОП-у2 приликом одабира 

средње школе, одн. образовног профила ( професионално саветовање око избора 

образовног профила и консултације са одељенским сатрешинама, Тимом за 

инклузивно образовање и здравственом комисијом Школске управе Београд) 

• Израда Плана транзиције приликом преласка из основне у средњу школу за 

ученицу осмог разреда која прати наставу по ИОП-2 у сарадњи са Тимом за 

инклузивно образовање. 

• Анализа уписа ученика у средње школе по образовним профилима и средњим 

школама. 

• Тим се упознао и анализирао резултате анкета (Област квалитета рада установе 4 – 

подршка ученицима; Област рада квалитета установе 5 – Етос и Пут ка модел 

установи за развој школског спорта и обогаћеног једносменског рада). 

Тим је у току свог рада ове године позитивно оценимо: 

• Међусобну сарадњу чланова Тима која се може оценити као ефикасна и 

подржавајућа, 

• Активирање информисања преко Гугла учионица 



• Добра сарадња са родитељима, локалном заједницом и осталим стручњацима из 

своје области 

Мере унапређења: 

• Избор још једног сталног члана Тима из редова наставника 

• Чешћа организовање реалних сусрета са стручњацима унутар и изван школе,  

• Веће ангажовање чланова локалне заједнице у активностима које планира Тим, 

• Редефинисање рада Вршњачког тима за ПО (мањи број ученика који су посебно 

мотивисани за истраживачки рад у оквиру професионалне оријентације и увођење 

одређеног броја мањих пројектних задатака) 

 

 


